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Zondag 13 juni 2021 - 11.15 uur 

11e zondag door het jaar 
Eucharistieviering 

enkele leden van de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor  

o.l.v. Theo Goedhart 
 

 

voorganger: 

 

vaste gezangen: 

 

voor de mis 

 

 

bij het offertorium: 

 

 

bij de communie: 

 

na de zegen: 

 

 

organist: 

dirigent: 

 

Pater Thijs Moons ofm.conv. 

 

Het koor zingt de vaste gezangen uit de 11e mis 

 

Orgelmuziek: Fantasie g-klein- Jan Pieterszoon 

Sweelinck 

 

Orgelmuziek: Canzon, FbWV 305 - Johann Jacob 

Froberger 

 

Orgelmuziek: Cantilene - Guy Domini 

 

Orgelmuziek: Toccata uit Suite Gothique - Léon 

Boëllmann 

 

Jan Verschuren 

Theo Goedhart 

 

 

 
 

 



 

 

 

Misintenties voor de overledenen: 
 

Marten Klaas van de Velden Bart Klein 

Margaretha Maria de Geest – Barends  Hans en Toos Wijgers – Mandemaker 

Riet Jongmans – de Winter Fia Preenen – van Leeuwen 

Giovanni Ammazzini Bernard Krabbendam 

Corrie Koren – Hulsbosch Joannes en Maria van Kampenhout 

Henk Hack Jacomijn van Duin 

Levi Aloysius Visscher  

 

 

 

Vieringen in de komende week 
 

 

Zondag 

20 juni 

 

11.15 uur Eucharistieviering en kinderwoorddienst 

Voorganger: pastoor Walter Broeders 

Enkele leden van de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor 
 

15.00 uur doopviering Kate toe Water 

Voorganger: pastoor Walter Broeders 
 

   

Donderdags 
 

Geen Eucharistievieringen meer  
 

Zondag 

27 juni 

 

11.15 uur Eucharistieviering  

Voorganger: pastoor Jeroen Smith 

Enkele leden van de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor 
 

 

 

 

 

Bij alle VIERINGEN OP ZONDAG is aanmelden verplicht! 

Graag voor vrijdag 19.00 uur via Hartebrugkerk@kpnmail.nl 

U ontvangt ALLEEN bericht als de kerk met de 90 kerkgangers vol is 
 

 
 

Secretariaat tijdelijk telefonisch niet bereikbaar 
Vanwege een storing kunt u ons alleen per e-mail bereiken. 

 

mailto:Hartebrugkerk@kpnmail.nl


 

Heilig Hart en Onbevlekt Hart 
 

Ten slotte vallen op de derde vrijdag en zaterdag na Pinksteren het Hoogfeest van het 
Heilig Hart van Jezus resp. het Onbevlekt Hart van Maria. We zijn in het Evangelie weer 
terug onder Jezus’ kruis. Johannes getuigt dat uit Jezus’ zijde bloed én water stroomde (Joh 
19:34-35). In die tijd geloofde men dat de mens bestond uit water en bloed. Had er enkel 
bloed uit Jezus’  zij gestroomd, dan was dit een teken geweest dat hij slechts goddelijk was. 
Had het bloed en het water zich vermengd, dan was het een teken dat Jezus slechts mens 
was. 
 

Johannes schrijft later: “Niemand kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus 
de Zoon van God is. Hij is het die gekomen is met water en bloed, Jezus Christus. Hij is 
gekomen niet door water alleen, maar door water en door bloed. De Geest betuigt het, 
omdat de Geest de waarheid is. Want er zijn drie getuigen, de Geest, het water en het 
bloed, en deze drie stemmen overeen.” (1 Joh 5:5-8) Zonder Jezus kunnen we niet boven 
het aardse uitstijgen en werkelijk ‘iets doen als de apostelen’. Over Maria horen we van 
Lucas dat zij al het bijzondere dat zij hoorde en meemaakte bewaarde in haar hart (o.a. Lc 
2:51b). Ze stelt een voorbeeld: ook in ons hart moet plek zijn voor de ander. Dat blijft de 
gemene deler van al deze feesten. Doe iets voor je medemens! 
 

Hans-Peter Bartels ofm. 
 

De donorwet  
Wat betekent dat voor ons katholieken 
 

Op 1 juli 2020 werd in Nederland een nieuwe donorwet van kracht. Dit betekende onder 
meer dat alle Nederlanders vanaf achttien jaar geregistreerd staan als donor, tenzij zij 
hebben aangeven geen donor te willen zijn. Het systeem ging van ‘toestemming’ naar ‘geen 
bezwaar’. Iedereen in Nederland kreeg van de overheid informatie over de nieuwe wet. 
Daarbij werd de vraag gesteld of je na je overlijden wel of geen organen en weefsels wilt 
afstaan.  
Volgens de Wet op de orgaandonatie uit 1996 mogen de organen van een overledene in 
principe alleen uit zijn of haar lichaam worden verwijderd voor transplantatiedoeleinden, 
wanneer hij of zij daar bij leven toestemming voor heeft gegeven en zich als donor heeft 
laten registreren. Dit ‘toestemmingssysteem’ veranderde in een ‘geen-bezwaar-systeem’. 
Iemand wordt standaard na overlijden als orgaandonor beschouwd, tenzij hij of zij bij leven 
daartegen bezwaar heeft gemaakt en dat heeft laten registreren. Ook voor katholieken is 
de vraag: wil je donor zijn of niet? De Katholieke Kerk ziet orgaandonatie als een daad van 
naastenliefde en solidariteit. “Orgaandonatie na de dood is een edele en verdienstelijke 
daad en moet als een uiting van edelmoedige solidariteit bevorderd worden”, zegt de 
Catechismus van de Katholieke Kerk. Maar anderen kunnen geen recht op onze organen 
claimen, ook niet na de dood. Omdat het een daad van naastenliefde is en geen plicht uit 
rechtvaardigheid, moet iemand in vrijheid kunnen besluiten om zijn of haar lichaam voor 
orgaandonatie ter beschikking te stellen. 
Vanuit katholiek perspectief komen overigens niet alle organen voor donatie en 
transplantatie in aanmerking. Bezwaar moet worden gemaakt tegen de donatie voor 
transplantatiedoeleinden van hersenen of hersendelen, omdat deze een nauwe band 
hebben met de persoonlijke identiteit. Hetzelfde geldt voor de donatie van 
voortplantingsorganen ten behoeve van transplantatie, omdat die een bijzondere rol 
spelen bij het doorgeven van -althans een deel- van de persoonlijke identiteit. 

 https://www.rkkerk.nl/ 

https://www.rkkerk.nl/kardinaal-eijk-houdt-wijzigingen-donorwet-tegen-het-licht-van-de-rooms-katholieke-leer/


 

Hartebrugkerk 
 

Toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen 

Locatie van de Leidse parochie HH. Petrus en Paulus 
 

Adressen: 
Kerk: Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden 

Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD  Leiden  

Romanuszaal:  Lange Mare 79, 2312 GR Leiden 

Museum Greccio: Ingang Lange Mare 79 Leiden 

 

Contacten: 
Secretariaat Hartebrugkerk: Wim Barning ofs.  

bereikbaar op het secretariaat op dinsdag en vrijdag van 10.30 – 13.00 uur,  

tel. 071 5120401,  

e-mail: hartebrugkerk@kpnmail.nl   

website: www.hartebrug.nl 

op overige dagen bij dringende noodzaak; tel. 06 53712650 – wimbarning@casema.nl 

 

Pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh,  

Bereikbaar op dinsdag, woensdag en vrijdag: m.dehoogh@hotmail.com 

Museum Greccio: Jan van Loon, www.museumgreccio.nl- www.beeldbankgreccio.nl 

 

Misintenties: 
Misintenties kunt u telefonisch of per e-mail opgeven bij het secretariaat. 

 Een vrijwillige bijdrage daarvoor ontvangen wij graag 

op rekening  NL12 INGB 0000 558718  

t.n.v. HHPP Parochiekern Hartebrug te Leiden 

 

Kerkbijdrage:  

Uw bijdrage voor het in stand houden van onze kerk zien wij graag tegemoet op 

bankrekening NL29 INGB 0002 595800 

t.n.v. HHPP Hartebrug Kerkbijdragen te Leiden 

U kunt in de belastingaangifte gebruik maken van ons RSIN/fiscaal nummer 

823765714 t.n.v. HH Petrus en Paulus Parochie Leiden 
 

 
 

Opbrengst collecte 23/05 € 169,20 en 30/05 € 93,25 

QR-code 6/6 € 20,-- Donatiezuil:  6/6  € 75,-- 
 

mailto:hartebrugkerk@kpnmail.nl
http://www.hartebrug.nl/
mailto:wimbarning@casema.nl
http://www.museumgreccio.nl-/

